
 
 

Dra. Olga Jubany 

 

Doctora per a la London School of Economics and Political Science, actualment 

Professora Serra Hunter al Departament d'Antropologia Social i directora de la 

European Social Research Unit a la Universitat de Barcelona. És antropòloga 

social, autora de diverses investigacions i publicacions en matèria d'identitat, 

control social i racisme, centrada en els estudis de gènere, migració, discurs 

d’odi i món laboral, a partir de la tradició etnogràfica, adoptant l'enfocament 

intersectorial. El seu treball convergeix en la recerca comparativa multisituada 

dins del marc europeu.  

 

La Dra. Jubany és Experta de l'Agència Executiva de Recerca (REA) de la 

Comissió Europea, havent participat tant en el VII Programa Marc com en el 

Programa Marc Horitzó 2020. És membre de la Delegació Espanyola del Consell 

de Ciència i Innovació d'Espanya (MINECO) del Grup de Recerca sobre Reptes 

de la Societat i del CCI del Programa Marc Horitzó 2020.També és representant 

de la UB en el Grup de Treball de Reptes Socials de la Conferència de Rectors 

d'Universitats Espanyoles (CRUE) i participa activament en la Lliga d'Universitats 

Europees de Recerca (LERU). 

 

La seva investigació actual inclou ser la investigadora principal i coordinadora 

del projecte de recerca DIVERCITY: prevenció i lluita contra l'homofòbia i la 

transfòbia en ciutats petites i mitjanes d'Europa, havent conclòs recentment els 

projectes PRISM: prevenció, reparació i inhibició del discurs d'odi a les xarxes 

socials, finançats per la DG de Justícia de la CE (2013-2016); i el projecte FP7 

CITISPYCE: lluitar contra les desigualtats a través de pràctiques socials 

innovadores des dels, i per als, joves de ciutats d'Europa (2012-2016). 

Anteriorment va ser coordinadora internacional de les investigacions LinkAge: 

Integració al mercat laboral de grups d'edat vulnerables a través del diàleg 

social, finançat per la DG d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió (2011-2013); 

coordinadora de la recerca TEAm: Sindicats, Canvi Econòmic i Inclusió Activa de 

Treballadors Migrants (2010-2012) a la DG Ocupació, Afers Socials i Igualtat, i 

coordinadora científica del projecte GENDERACE finançat pel programa EC 

FP7-SSH (2007-2010). La Dra. Jubany participa regularment en conferències i 

debats nacionals i internacionals. 


